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17/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 24-én (hétfő)
18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Németh Tamás polgármester
Pallang Attila alpolgármester
Fodor Ildikó képviselő
Tóth Ildikó képviselő
Csáki István képviselő
Ferenczy Tamás képviselő
Lőrincz Illés képviselő

Tanácskozási joggal:
8.

Komjáti János körjegyző

Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van, így a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
A nyilvános ülésen egy ikrényi választópolgár Páros József vett részt.
Meghívott vendégek: Losonczi István rendőr, Tamás József, Szalay Zsolt körzeti
megbízottak, Farkasné Kovács Andrea óvodavezető, Bukta Ferenc és Bodor Zsolt,
Ikrény SE képviseletében.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ferenczy Tamás és Fodor Ildikó képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő, egyhangú szavazattal
elfogadta.
Napirend előtt

Németh Tamás polgármester: Mielőtt rátérnénk az ülés napirendjére, szeretném
átadni Péter Géza volt iskolaigazgatónak a gyémánt diplomáját, melyet 60 éves
munkája elismeréseként küldtek neki. Gratulálunk Géza Bácsinak!
Oklevél átadása.
Péter Géza röviden megköszöni mindenkinek, aki tett azért, hogy ezt az iratot
megkaphatta, átvehette. Úgy gondolja szép dolog, hogy ezt testületi ülésen veheti át,
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hiszen ez jelzi kapcsolatát a közösséggel, közélettel, sőt a település jelenlegi
vezetésével is
Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Németh Tamás polgármester tájékoztatást tart a két ülés közötti munkáról, aktuális
feladatokról.

E-ON áramszolgáltatóval a kapcsolatot felvettem, a 178/107 és a 178/108-as helyrajzi
számú telkeken kialakítandó lakótelkek villamos energia vételezésének igénylésével.
Az előzetes áramszolgáltatói tájékoztatót (ajánlatot) mindkét részről aláírtuk. Az
Önkormányzat részéről a jelen hálózat bővítése nem igényel anyagi ráfordítást.
A település közbiztonságának növelése érdekében felszerelhető kamerákra az
ajánlatkérés megtörtént. Az árajánlat mellékelve.
A Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérésére megküldtük a polgárvédelmi
szolgálatra beosztott személyek névsorát. Sajnos az előző időszakban nem volt
szabályszerűen vezetve a nyilvántartás így 40 lemondó és 60 kinevező határozatot
kellett meghoznom.
Gergó András volt polgármester ügyében 2011. október 21. napján tartott
tárgyaláson a következő történt:
Gergó András ügyvédje pontosította kereseti kérelmüket, jubileumi jutalomként 5 havi
illetménynek megfelelő összeg kifizetését kérte, és annak kamatait 2010. október 4.
napjától a kifizetés napjáig.
Hivatkozott arra, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(továbbiakban: Ktv.) 49/E. § (2) bekezdése alapján 40 év közszolgálati jogviszony
esetén öthavi illetménynek megfelelő összeg jár, és az (5) bekezdés alapján a
közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki
kell fizetni a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a
jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 4 év, vagy ennél kevesebb van hátra.
Igazolta, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatóság Gergó Andrásnak 40 év 33 nap
szolgálati időt ismer el, és erre figyelemmel nyugdíjasnak tekintette. Hivatkozott arra,
hogy a közszolgálati jogviszonyának megszűnése és a nyugdíjazása összefügg. A
kamatot azért kérte 2010. október 4. napjától, mert a munkaviszonyra vonatkozó
szabályok szerint a jogviszony megszűnésekor az utolsó munkában töltött napon kell
minden járandóságot kifizetni.
Mi a kereset elutasítását kértük, védekezésként a következőket adtuk elő:
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Gergó András 1973. 07. 01. napjától 1985. 06. 30. napjáig nem köztisztviselői és nem
közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott, hanem a Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó munkaviszonyban, és ezt bizonyítani is kívántam, de mivel ezt Gergó András
és az ügyvédje elismerte, így ez a továbbiakban nem képezte vita tárgyát. Előadtam,
hogy ez alapján ez nem minősül közszolgálati jogviszonynak.
Közszolgálati jogviszonynak minősül álláspontom szerint az 1985.07.01. napjától
2010.10.03. napjáig fennállott foglalkoztatási jogviszony, amelyből így Gergó
Andrásnak mindössze 25 év 3 hónap és 2 nap közszolgálati jogviszonya keletkezett.
Előadtam, hogy a Ktv. 49/E § (3) bekezdése és a 72. § (1) bekezdése alapján a
jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő megállapításánál figyelembe kell venni a
sor- és tartalékos katonai szolgálat teljes időtartamát, a 72. § (2) bekezdése alapján
pedig az 1992. július 1-jét megelőzően munkaviszonyként töltött időtartamból 6
hónapot be kell számítani. A 2 év sorkatonai szolgálatra, és a munkaviszonyból
beszámítandó 6 hónapra tekintettel tehát Gergó Andrásnak a jogviszonya
megszűnésekor mindössze 27 év 9 hónap és 2 nap jubileumi jutalomra jogosító
szolgálati ideje gyűlt össze, így tehát a 40 éves jubileumi jutalom semmiképp sem jár
neki, hiszen a 40 éves jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időből jóval több, mint 4
év lenne hátra számára.
Hivatkoztam még arra, hogy emellett azért sem jár Gergó Andrásnak a jutalom, mert
nem arra tekintettel szűnt meg a köztisztviselői jogviszonya, hogy nyugdíjas lett,
hanem miután nem lett újraválasztva, és megszűnt a jogviszonya, ezt követően
indította el a nyugdíjazása iránti eljárást, így nyugdíjasnak minősülése és a
jogviszonyának megszűnése között összefüggés nem áll fenn.
Gergó András és ügyvédje továbbra is hivatkozott arra, hogy az összefüggés fennáll,
valamint arra, hogy a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 40 év 33 nap szolgálati időt ismer
el a nyugdíjazáshoz Gergó András részére.
Mi hivatkoztunk arra, hogy a nyugdíj alapjául szolgáló idő nem feltétlenül egyezik
meg a köztisztviselői jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idővel, hiszen a
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megállapításánál minden munkaviszonyt illetve
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt (pl. egyéni vállalkozói időszakot,
ösztöndíjas foglalkoztatást, stb.) is figyelembe vesznek, míg a jubileumi jutalomra
jogosító szolgálati időbe ez esetben csak konkrétan a közszolgálati jogviszony és a
sorkatonai szolgálat teljes időtartama számít be, valamint az 1992. július 1-jét
megelőzően munkaviszonyban töltött időből legfeljebb 6 hónap (ha legalább 6 hónapig
fennállt a munkaviszony). Itt jegyezném meg, hogy az 1992. július 1-jét követően
munkaviszonyban töltött időszakból egyáltalán semmi nem számítható már be a
jubileumi jutalomra jogosító időbe.
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Gergó András és ügyvédje hivatkozott még arra, hogy Abda-Börcs-Ikrény Községek
Körjegyzője a jubileumi jutalmat elutasító határozatában elismerte, hogy a 40 éves
jubileumi jutalom kifizetéséig Gergó Andrásnak kevesebb, mint 3 éve lenne vissza, és
mivel ezt elismerte, a törvény alapján ki kell fizetni.
Mi hivatkoztunk arra, hogy Gergó András és ügyvédje a határozatot és a
törvényt tévesen értelmezi. A határozatban a következő mondat szerepel: "A szolgálati
idő számításakor természetesen figyelembe vételre kerültek olyan idők, amelyek a
köztisztviselői jogviszonynak nem időszakai, így esetlegesen jubileumi jutalomra
jogosító szolgálati időként nem értelmezhetők." Ebből egyértelműen kiderül, hogy a
nyugdíjbiztosítási igazgatóság által megállapított 40 év 33 nap szolgálati időt a
Körjegyző Úr nem ismeri el teljes egészében jubileumi jutalomra jogosító szolgálati
időnek. A határozat szövegéből a továbbiakban az derül még ki, hogy a Körjegyző Úr
megvizsgálta a körjegyzőség hivatalánál található iratanyagot, és ebből megállapította,
hogy a 35 éves jubileumi jutalom 2008. 07. 10. napján kifizetésre került Gergó András
részére, és ehhez az időponthoz képest a jubileumi jutalom esedékessége 2013. 07. 10.
napja, tehát így valóban kevesebb, mint 3 év van hátra az esedékességig. Az a
megállapítás azonban, hogy a fellelt iratokhoz képest mikor kellene a 40 éves
jubileumi jutalmat kifizetni, nem értelmezhető akként, hogy a Körjegyző Úr elismerte
volna, hogy ez jár is Gergó Andrásnak.
Ezen túl hivatkoztunk arra, hogy a jubileumi jutalom nem egy "szerzett jog", azaz az a
tény, hogy valaki esetleg elismeri, hogy az jár adott esetben az adott személynek, nem
jelenti azt, hogy ez az elismerés megalapozná a kifizetési kötelezettséget, mivel annak
megállapítására, hogy a jubileumi jutalmat ki kell-e fizetni vagy nem, nem a
munkáltató elismerése, hanem a jogszabályi előírások vonatkoznak, azokból pedig
egyértelműen megállapítható, hogy a jubileumi jutalom nem jár Gergó András részére.
Mivel egyéb bizonyítási indítvány nem volt, a bíróság ítélethozatalra visszavonult,
majd zárt tanácskozást követően meghozta és kihirdette az ítéletet, melynek
rendelkező része arról szól, hogy Gergó András keresetét elutasítja, és kötelezi, hogy
15 napon belül fizessen meg részünkre 30.000.- Ft ügyvédi munkadíjat. Az ítélet
indokolásában a bíróság teljes egészében igazat adott álláspontunknak, mely szerint a
munkaviszonyból mindössze 6 hónap számítható be a jubileumi jutalomra jogosító
szolgálati időként, így összesen 27 év és 9 hónap jubileumi jutalomra jogosító
szolgálati ideje keletkezett Gergó Andrásnak.
Az ítélet ellen fellebbezéssel nem lehet élni. Esetlegesen még felülvizsgálati kérelmet
lehet benyújtani, ha a felperes szerint a bíróság a jogszabályokat megszegve hozott
ítéletet.
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Az Ikrényi Családi Nap lebonyolításra került. Civil szervezeteink közül a
nyugdíjasok, az ifjúság és a polgárőrség képviseltette magát. Köszönjük az ikrényi
körzeti megbízottak munkáját a biztosítás terén, jelenlétük emelte a rendezvény
színvonalát. A jövőben is számítunk a munkájukra. Köszönöm a képviselőtestület
áldozatos munkáját a lebonyolítás és a szervezés terén.
A mai nap az Ikrény SE-nek, az egyházközségnek, és a polgárőrségnek 100-100 ezer
Ft elutalásra került.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a
polgármester tájékoztatóját
két ülés közötti eseményekről, aktuális feladatokról elfogadta.
Németh Tamás polgármester: javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban
foglaltak szerint. Javaslatával szemben eltérő, kiegészítő javaslat nem érkezett, így a
képviselő-testület – döntése alapján – a következő napirendek tárgyalását határozza el.
NAPIREND:
1./ Ikrényi SE aktuális helyzete.
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Beszámoló a Mézeskalács Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Tagóvoda
tevékenységéről.
Előadó: Farkasné Kovács Andrea tagintézmény vezető
3./ A Közrend, közbiztonság a településen.
Előadó: Győri Rendőrkapitányság képviselője
4./ Ikrény Község Önkormányzatának az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése,
valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól
szóló rendelete.
Előadó: Komjáti János körjegyző
5./ Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének megalkotása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
6./ A falukarácsony programjának előkészítése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Interpellációk, bejelentések, javaslatok
Napirend tárgyalása:
1./ Ikrényi SE aktuális helyzete.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: azért tettük be ezt a témát napirendi pontnak, mert
szeretném ha mindenki képben lenne. Sajnos a települések által fenntartott futball
nehezen működik, halódik. A kis önkormányzatok nem képesek teljes egészében
finanszírozni a működést. Eddig mi 800 ezer forint pénzeszközt adtunk át, a
parkgondozást és a rezsiköltséget vállaltuk. Eddig Szipőcs Attila vállalta a focisták
fuvarozását és ő volt az edző is. Nemrég közölte, hogy nem tudja vállalni a feladatot a
továbbiakban. Ha az edző személye megoldást nyer, az anyagi fedezet a megmaradt
pénzeszköz elég lesz. Ma átutaltunk 100 ezer forintot, így áll most a helyzet.
Bukta Ferenc sportköri elnök: 2009-ben amikor elvállaltuk csak azért tettük, hogy
megmaradjon a labdarúgás Ikrényben. Szipőcs Attilával, aki bevállalta az utazást és
egyéb dolgokat. Így tudtuk csinálni és az első évben tökéletes is volt. A harmadik
évtől kezdődtek a problémák. Belementünk hogy a megye II-őt elvállaljuk. Ennek a
menedzsernek kellett vállalni az edzést. Lement 8 forduló, szerintem elfáradt az edző
és talán nem is fogadták el a személyét. Eddig edzői díjat nem kellett fizetnünk. Nem
kis dolog volt, amit tett. Sajnos nagy problémák lesznek. Amikor elvállaltuk azt
szerettük volna, hogy ikrényiek legyenek a csapatban, ez nem sikerült. Köszönjük az
összeget, amit az önkormányzat átutalt, így az őszi szezon még le fog menni, de
tavaszra gondolkodni kell. Edző nélkül nem mehet a csapat. Akinek van végzettsége
az pénzt kér. Erre az egy hónapra kéri a bérét, akit jelenleg foglalkoztatunk. Ha nem
tudunk úgy összefogni, akkor probléma lesz. A fiúk Győr környékiek, ez mind plusz
költséget jelent. Ha a jelenlegi edző nem száll ki a buliból, meg tudtuk volna oldani, de
így már nem. Aki tud olyan fiatalt, aki szívesen játszana nálunk, azt várjuk. Ha nem
fizetjük a költségeiket akkor nem fognak itt játszani. Meg kell próbálnunk ikrényieket
visszacsalogatni a pályára.
Németh Tamás polgármester: emlékeztem rá, hogy Feri bácsi elvállalta, ha akkor
nem vállalja már akkor megszűnt volna. Attila felvállalta a marketing részét. éves
szinten 4-5 száz ezer forintot kitett. Ez egy komoly költség az önkormányzat nem tudja
vállalni a továbbiakban. Nagyobb összefogást kell megteremtenünk. a fiatalok
szervezésbe a civil szervezetet is be kell vonnunk.
Kérdések
Csáki István képviselő: Szabados úrral a megegyezés az őszi szezonra szól?
Válasz:
Bukta Ferenc: ha az anyagiakat tudjuk biztosítani, akkor folytatom, megnyugtattam,
hogy nem fogok félreállni. Én nem sok jót látok ebben. Nagyon nehéz szponzort
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találni, sok helyen elutasítanak minket. A hirdetőnek sincs reklámértéke nincs értelme
odatenni. Amíg én leszek, addig ő is lesz.
Kérdés:
Tóth Ildikó képviselő: az új törvénnyel kapcsolatosan nyertetek?
Válasz:
Bukta Ferenc: hiánypótlást kell beadni.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: három településen együtt próbáltuk beadni. Ettől ez a
pályázat még lehet nyertes. Elvégezzük. 3 millió forintig utánpótlás nevelésre kaptuk
nem oldja meg a felnőtt csapat problémáját, működésre nem igazán lehet fordítani.
meg kell keresnünk azokat a vállalkozókat akiknek a társasági adójából ezt lehetne.
Ferenczy Tamás képviselő: kiegészítés MLSZ-hez is folynak be pénzek, amiből az
alacsonyabb osztályú csapatokat próbálják támogatni. Hogy ebből mi lesz
Németh Tamás polgármester: utánanéztek, hogy milyen befizetési kötelezettségünk
van
Bukta Ferenc: utána, de jelenleg nincs.
Németh Tamás polgármester: Zsolti írhatnál egy cikket a fociról.
Lőrincz Illés képviselő: Attila jó néhány játékost is hozott. Azok a játékosok
maradnának
Bukta Ferenc: a csapatkapitány összefogta a fiúkat, de konkrétat nem tudok. A
nagyoknál szerződés van, a kicsiknél nincs ilyen elég egy levél, hogy lemondják a
további folytatást.
Németh Tamás polgármester:
A polgármester kérésére - egyhangú szavazással –
tájékoztatást, amely a
labdarúgó egyesület jelenlegi helyzetéről szól a képviselő-testület elfogadja.
2./ Beszámoló a Mézeskalács Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Tagóvoda
tevékenységéről.
Előadó: Farkasné Kovács Andrea tagintézmény vezető
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Az előterjesztő az anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.
Kérdések:
Csáki István képviselő: szépen össze van állítva. A kapcsolatok a különböző
intézményekkel a kapcsolat a vezető óvodával milyen, ezentúl ezt is bele lehetne tenni.
Németh Tamás polgármester: Írtad, hogy felújítás nem történt. 22 méter 110-es
csövet cseréltek ki a közmunkásaink. Két asztalt rendeltünk az évkezdésre. A rácsokat
felszerelték?
Válasz:
Farkasné Kovács Andrea tagintézmény vezető: igen, ezek a felújítások
megtörténtek.
Hozzászólások
Németh Tamás polgármester: 35.000 forintot fizettünk érte a korábbi árajánlat 135
ezer lett volna. Az iskolában is hasonlót kell felszerelni. Egy pályázat most fog
megjelenni óvodabővítéssel kapcsolatban. csoportszobával kell, hogy bővüljön az
óvoda. 2,5 éves gyerekek is vannak nekik külön ellátásra van szükségük. A családi
napközi lenne a megoldás.
Lőrincz Illés képviselő: 76 fővel indult az óvoda.
Farkasné Kovács Andrea tagintézmény vezető: nyár folyamán 3 gyermekkel kevesebb

lesz, 73-an leszünk. 65-en vagyunk és 8-an fognak jönni év végére.
Csáki István képviselő: látnunk kellene a későbbi tendenciát, mit mutat
Farkasné Kovács Andrea tagintézmény vezető: 20-22 születés minden évben megvolt.

Jelenleg a kiscsoportban 29 gyerek lesz, most van 8 pelenkás gyerekünk.
Németh Tamás polgármester: nem odázható el az óvodabővítés. Ikrény azon
települések közé tartozik, amely pozitív demográfiai mutatóval rendelkezik. Nagyon
jó mutató, csak az elköltözések változtathatnak ezen.
Pallang Attila alpolgármester: felújításról és sem találtam anyagot. Télen nem
tökéletes ez a parkolási megoldás, ami jelenleg van, a szülői munkaközösség tagjai
segítségével az elkövetkező egy évben a terület térkövesítése megtörténhet. A tavalyi
tanévben 23 gyerekből a fele jött ide az iskolába. Mit lehetne tenni, hogy a létszám az
iskolába emelkedjen. Gondolkodnak-e azon a szülők, hogy hova íratják a gyerekeket.
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Farkasné Kovács Andrea: Most nem lesz olyan nagyszámú a Győrbe járók száma,
akinek a testvére már odajár Győrbe, azzal nem tudunk mit tenni. Most többen iratják
ide a gyermekeket. 2 fő biztos Győrbe megy, iskolás korú 16 fő lesz az oviból, de
abból 2-t vizsgáltatnunk kell.
Lőrincz Illés képviselő: kis érintettségem van a dologban, a feleségem lenne az
elsősök tanítója. Én is 16 főt hallottam.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
hozza:
82/2011. (X.24.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Mézeskalács Körzeti Napközi otthonos Óvoda és
Bölcsőde Ikrényi Tagóvodája működéséről készült
beszámolót elfogadja.
Felhívja a tisztségviselők figyelmét arra, hogy
szükséges az óvodai csoportszoba bővítés,
amelynek megvalósításához pályázati források
bevonása szükséges, amelyeket figyelemmel kell
kísérni
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: folyamatos, beszámolás a pályázatok megjelenése
után azonnal

3./ A Közrend, közbiztonság a településen.
Előadó: Losonczi István alezredes Győri Rendőrkapitányság
Losonczi István alezredes: szerencsés helyzetben van Ikrény. A bűncselekmények
szempontjából legfertőzöttebb Gönyü, Tét környéke. Szeretném kiemelni, hogy a
fémlopások ezen a környéken visszaestek. 3-4 éve volt az ikrényi gátőrháznál 2,5 kmnyi rezet elvittek, az ilyen bűnözők eltűntek hála a kollégáknak.
Németh Tamás polgármester: köszönöm a tájékoztatót, átlátható érthető. Felére
visszaesett a bűncselekmények száma. Korábban nem volt Ikrény kiemelkedő
helyzetben. A helyi körzeti megbízottakkal napi kapcsolatban vagyunk, ennek van
eredménye hatékonysága.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások
9
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Pallang Attila alpolgármester: célszerű lenne megvizsgálni a kamera elhelyezési
rendszert. Éjszakai visszakövetést is lehetővé tesz. 17-23 éves korosztályból többen
jelezték, hogy részt vennének a polgárőrségben. Jó dolognak tartanám, hogy a
megtörtént bűncselekményekről - nemcsak statisztikai alapon- hanem szóban a helyi
eseteket esetelemzés jelleggel megosztanák a helyi körzeti megbízottak a helyi
polgárőrökkel.
Losonczi István alezredes: január 1-től módosítják a polgárőrség törvényt. Nekünk
képzési kötelezettségünk lesz, akkor lesznek felkészítve a polgárőrök. A körzeti
megbízottaknak aktivizálni kell magukat a polgárőrök irányába. Természetesen el
elmondjuk, hogy milyen elkövetési módok léteznek, milyen eszközök és ezeket
összerakjuk.
A kamerarendszerrel kapcsolatosan megjegyezném, hogy nagyon oda kell figyelni
arra, hogy a felbontása megfelelő legyen. A győri nem megfelelő, de az abdai nagyon
jó, azzal tudunk dolgozni. A kamerarendszer nagyon hatékony tud lenni a
bűncselekmények felderítésében.
Pallang Attila alpolgármester: nem tartom a polgárőrség kiváltójának a
kamerarendszer, hanem kiegészítésének.
Németh Tamás polgármester: Ikrény helyzete egy kicsit nehéz abból a szempontból,
hogy sok a kültelek. Amelyek búvóhelyet jelentenek azoknak, akik nem akarnak a
törvény látóterébe kerülni.
Lőrincz Illés képviselő: tavaly 50 %-os volt a felderítés most harmadára visszaesett A
gépkocsi feltörés, aminek a felderítése nem igazán volt jó, ott tudna segíteni a kamerás
rendszer. Közbizalom elleni bűncselekmény mit takar?
Losonczi István alezredes: választás rendjével, a közigazgatással kapcsolatos pénzek,
valamint az uniós pénzek jogosulatlan felvételével kapcsolatos a közbizalom elleni
bűncselekmény.
Pallang Attila alpolgármester: a lakóövezetben van két olyan utca, ahol a jobb kéz
szabályt sokan nem tartják be. Erről született egy döntés, hogy a sebesség túllépéseket
forgalomlassítóval fogjuk megoldani. Kell engedélyt kérnünk erre a szakemberek
álláspontja szerint
Losonczi István alezredes: az önkormányzat a közút tulajdonosa, jogosult táblával
korlátozni a forgalmat, nem kell engedélyt kérni a közútkezelőtől. Azt kell meg
vizsgálni, hogy „állj” vagy „elsőbbségadás kötelező” és meg kell indokolni, hogy
miért helyezik ki.
Pallang Attila alpolgármester: a Rózsa utcánál áll elsőbbségadás táblát tennénk ki.
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
Ikrény község közrendjéről, közbiztonságáról szóló tájékoztatást
elfogadja

4./ Ikrény Község Önkormányzatának az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése,
valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól
szóló rendelete.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester: nem minden szempontból valósult meg a szelektív
gyűjtés a településen. Sokan az udvaron tüzelik a szemetet összegyűjtik és
meggyújtják. Ez semmiféle normának nem felel meg. Vannak panaszok a faluban.
Próbáltunk szabályzatot erre kialakítani.
Komjáti János körjegyző: a rendeletalkotás fő oka az volt, megjelent az igény arra,
hogy ez a terület kerüljön szabályozásra. Többen hangot adtak annak, hogy a
szomszéd tüzel. A 3 település vonatkozásában Abdán volt szabályozás helyi
környezetvédelmi rendeletben foglalkoznak azzal, hogy október 1-től április 15-ig
lehet tüzelni. Nem az lenne a cél, hogy mindenki akkor tüzel, amikor akar.
Két napot határoz meg a rendelet-tervezet, hogy lehessen tüzelni, a szerda és a
szombat. Az önkormányzatnak joga van ezt szabályozni.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: nagyon alapos munkát készített körjegyző úr,
feladatunk lesz a honlapra feltenni. Úgy gondolom, kettő nap elegendő ahhoz, hogy az
emberek eltüzeljék, amit el akarnak.
Csáki István képviselő: el kell juttatni az emberekhez, hogy tudják, miről van szó.
Németh Tamás polgármester: nem fogok külön engedélyt adni erre.
Pallang Atttila alpolgármester. szükséges tájékoztatni a szomszédot
Komjáti János körjegyző: nem árt ha a szomszéd tudja, ha valaki egész nap tüzel.
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Tamás József r. zászlós: veszélyes hulladék, égetésből kaptunk sok panaszt, hogy
szúrós szagú füst terjed a levegőben. Tettenérés történt. Környezetvédelmi
szabálysértésbe ütköztethető.
Komjáti János körjegyző: a hulladékudvar ezt a célt szolgálja, hogy az olyan
anyagokat szállítsák be oda.
Németh Tamás polgármester: ez egy patthelyzet, Ikrény küzd ezzel. Nem igazán
lomtalanít a Győrszol, mondván, hogy az abdai és börcsi hulladékudvart az ikrényiek
is igénybe vehetnék, a saját felségterületük a Győr Nép utcai mellett.
Komjáti János körjegyző: A nyitvatartási idő elérhető legyen. rákérdeztem a
győrszolra, érdekes választ adtak, van 112 település aki a projekt része és van
47hulladékudvar. azért nehéz megoldani mert összességében környezetünkben messze
az átlag feletti a településekre eső hulladékudvarok száma . Remélem hogy reagálnak a
megkeresésre és mindenkinek el fogjuk küldeni.
Lőrincz Illés képviselő: Az Ikrényi hírekben tegyünk említést. Kérjük meg az
időseket, hogy akik nem tudják eljuttatni a hulladékukat.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadva
Megalkotja
15/2011. /X.24 /
Önkormányzati rendeletét
az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, valamint a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól

5./ Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének megalkotása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: Mivel a háziorvos ezen az ülésen nem tudott megjelenni és
felkészülni, cserét kellett csinálnunk és egy később napirendi pontot vettünk előre.
Ugyanis az önkormányzat belső ellenőrzési ütemtervét minden év 11.15-ig kell
elfogadni. Körbeírtam a kérdést. Hogyan történik a támogatás a pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzése. A belső ellenőr a három településen vizsgálna.
Kérdés:
Pallang Attila alpolgármester: hogyan valósulna meg a három településen az
ellenőrzés?
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Válasz:
Komjáti János körjegyző: az ellenőrzésnek a civil szervezetekhez nincsen közük. A
civil szervezet elszámol-e a pénzeszközről az önkormányzat irányába. 2011. év
vonatkozásában vizsgálja a belső ellenőr.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
83/2011. (X.24.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Az önkormányzat és intézményei 2012 évi belső
ellenőrzési ütemtervét a mellékelt formában
elfogadja
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal, végrehajtásra 2012. év
6./ A falukarácsony programjának előkészítése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Eddigi utolsó ülésen oda jutottunk, hogy a jövőre való
tekintettel változtatnánk és nemcsak a gyerekek település minden családját meg
kellene ajándékoznunk. Ami a településhez köthető talán a közösséget erősíthetünk,
egy naptár. Ebbe a település jeles napjait szerepeltetnénk, leírnánk. Talán kicsit
készülni is lehetne a programokra. a fontosabb egyházi ünnepeinket is beleírhatjuk.
Én bízom benne, hogy újdonság lesz, eredményes lesz.
Árajánlatot gyűjtöttünk be. Eddig speditőr naptárról beszéltünk. Elkészítés nagyon
drága lenne. Most Ikrényhez kötődő képekkel díszítenénk.
Erre kaptunk árajánlatot: 656/ db + áfa. Ez egy pesti cég, velük az egyeztetés nehéz
lenne.
450 Ft + áfáért vállalná a győri cég . Ez a grafikai munkákkal többe kerülne.
300 ezer forintot költenénk a tavalyi 170 ezer forinttal ellentétben a rendezvényeken
visszaadná magát a résztvevők számában. Kellenek a képek egy héten belül. Attila és
Jozef, akire hárul ez a feladat.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Komjáti János körjegyző Abdán és Börcsön nem lesz még december 1. előtt
programtervezet, pedig ez úgy lenne szép és teljes, ha a körjegyzőség mindhárom
települési programja benne lenne. Most gyors volt ez az ötlet, de jövőre kezeljük,
bővítjük.
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Németh Tamás polgármester Akkor minden család részére a jeles napjaink
feltüntetésével készülne a naptár és ezt kapnák a karácsonyi csomagunkban
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
84/2011. (X.24.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A település 2011. év közös karácsonyi
megünnepléséhez naptár készítéséről dönt, amely
tartalmazza
a
következő
évi
községi
rendezvényeket, azok időpontját, a naptár fedezetét
– elfogadva a Győr-i székhellyel rendelkező
vállalkozás ajánlatát – éves költségvetési rendelete
működési tartalék terhére biztosítja.
A naptárt ajándékként kell kiosztani valamennyi
ikrényi családnak a falukarácsony rendezvényen
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. december 20.

Interpellációk, bejelentések, javaslatok
Németh Tamás polgármester: Tájékoztatásul elmondom, hogy a hivatal épülete
mögötti járdát felszedtük. A pincébe folyt be a szennyvíz aknából a szennyvíz 20
éve. Szikkasztót létrehoztunk, a falat kátránypapírral leszigeteltük és lebetonoztuk. A
szennyvíz elvezetést megcsinálta az Imre, így esőben sem jelenik meg egy csepp víz
sem eső után és mindössze 65 ezer forintba került. Így sikerült megóvni az épület
állagát, szárad ki a pince, amire hosszú évek óta nem volt példa.
A 178/107 telkekre a marketinges elkészített egy elképzelést, amit elhelyeznének a
Rajka és vidéke Takarékszövetkezet honlapján, hogy a maradék 6 telket is
értékesítenénk. Mutatom a rajzot, várom a javaslatokat, hogy ne tegyünk bele, illetve
mit vegyünk ki.
Lőrincz Illés képviselő: Rét utca két vége le van zárva, mintha az utca vége lenne. 1210 telkek mellé jelezni kellene az utat, valamint a helyesírási hibákat kijavítani.
Javasolnám, hogy jelenjen meg a szövegben, hogy kedvezményt tudunk adni a
többgyermekes családnak.
Németh Tamás polgármester: a „Rajka” nem fog belemenni. Beszéltem
azerdészettel hogy a szélét megvágják az erdőnek. Én személy szerint nem
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hangsúlyoznám a focipályát. A sportpálya, strandröplabda pálya közelébe nem
tenném.
Pallang Attila alpolgármester: előnyünk autópálya fel illetve lehajtó 6 km. Az
autópálya 6 kilométer, a belváros 9 kilométer
Németh Tamás polgármester Telek elérhető áron Önnek, családjának Győr
közelében (belváros 9 km.) csendes, nyugodt környezetben sportpálya közelében.
Németh Tamás polgármester: 3 időpontot kell meghatározni életfa ültetés
fényünnep, falukarácsony.
Németh Tamás polgármester: november 12-én de. 10 órakor életfa ültetés. Az Arany
János és a József Attila utca között elférnek a csemeték.
Németh Tamás polgármester ismerteti még a következő időszak programjait:
fényünnep. november 25. péntek 16.30 óra fél négykor itt találkozunk.
falukarácsony 12.17-én 17.00 óra a hangosítást meg kell oldanunk.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
21.30 órakor bezárja.

K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Ferenczy Tamás
képviselő

Fodor Ildikó
képviselő
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